€ 1.295.000,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Altena
€ 1.295.000,16 m
4.85 m
Aluminium
2019

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Altena Yachtbrokers
Keizersveer 3a a
4941 TA Raamsdonkveer
0162-512714
www.altena-yachtbrokers.com

Omschrijving
De Altena 52 SD is een prachtig custom build volledig aluminium
schip.Prachtig, zo goed als nieuw aluminium schip uit 2019!
Deze Altena 52 Semi-Displacement is zo goed als nieuw en
speciaal naar de eisen en wensen van de klant gebouwd.
Het schip is uitgerust met de nieuwste technologieën en
uitrustingen.
Het achterdek is voorzien van een zitplaats met buitentafel. Boven
de tafel zijn infrarood heaters geïnstalleerd. Daarnaast is de hele
achterkuip ook af te sluiten door middel van een kuiptent. Vanuit
het achterdek is de boeg van het schip eenvoudig te bereiken via
de ruime gangboorden. Uniek aan dit schip is dat deze aan beide

zijdes is uitgerust met elektrische gangway's van Swissway.
Hiermee wordt af- en opstappen zeer gemakkelijk gemaakt.
De gelijkvloerse salon is voorzien van een zithoek met televisie,
keuken met oven, keramische kookplaat en wijnkoelkast. Voorin in
de salon bevindt zich de stuurstand uitgerust met drie touchscreen
schermen van Garmin. Proportionele boeg- en hekschroef en
joystick driving van Volvo Penta.

Basisinformatie
Merk :

Altena

Type :

52 Sd

Lengte (m) :

16.00

Breedte (m) :

4.85

Diepgang (m) :

1.20

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2019

Prijs :

1.295.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Rompmateriaal :

Aluminium

Rompvorm :

Rondspant

Besturing :

Stuurwiel

Doorvaarthoogte (m) :

3.45

Ligplaats :

In Verkoophaven

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Volvo

Type :

Penta D6

Bouwjaar motor :

2019

Vermogen in PK :

370

Aandrijving :

Shaft

Aantal motoren :

2

Brandstof :

Diesel

Aantal cilinders :

6

Draaiuren :

550

Kruissnelheid (in knopen) :

20

Inhoud brandstoftank (liters) :

3750

Boegschroef :

Electric

Hekschroef :

Electric

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Roerstandaanwijzer :

Garmin

Log :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

5

Aantal hutten :

3

Koelkast :
Vriezer :
Audio :
Verwarming :
Airconditioning :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :

2 x Master Combi Pro 24/3500-100

Omvormer :

2 x Master Combi Pro 24/3500-100

Volledige Omschrijving
De Altena 52 SD is een prachtig custom build volledig
aluminium schip.
Prachtig, zo goed als nieuw aluminium schip uit 2019!
Deze Altena 52 Semi-Displacement is zo goed als nieuw
en speciaal naar de eisen en wensen van de klant
gebouwd.
Het schip is uitgerust met de nieuwste technologieÃ«n
en uitrustingen.
Het achterdek is voorzien van een zitplaats met
buitentafel. Boven de tafel zijn infrarood heaters
geÃ¯nstalleerd. Daarnaast is de hele achterkuip ook af
te sluiten door middel van een kuiptent. Vanuit het
achterdek is de boeg van het schip eenvoudig te
bereiken via de ruime gangboorden. Uniek aan dit schip
is dat deze aan beide zijdes is uitgerust met elektrische
gangway's van Swissway. Hiermee wordt af- en
opstappen zeer gemakkelijk gemaakt.
De gelijkvloerse salon is voorzien van een zithoek met
televisie, keuken met oven, keramische kookplaat en
wijnkoelkast. Voorin in de salon bevindt zich de
stuurstand uitgerust met drie touchscreen schermen
van Garmin. Proportionele boeg- en hekschroef en
joystick driving van Volvo Penta.
Vanuit de salon kom je via een vaste trap naar beneden
in de slaapvertrekken. Totaal zijn er drie slaaphutten
met in het totaal vijf bedden. Elke hut heeft de
beschikking over een eigen badkamer met toilet en
douche mogelijkheid. De masterbedroom is in de punt
van het schip en uitgerust met een apart toilet en
douche ruimte.
De motorruimte van het schip is te bereiken via de
lazarette onder het achterdek. De lazarette biedt tevens
ook nog ruimte voor opberging. De motorruimte is ruim
en overzichtelijk, de twee motoren van Volvo Penta Ã
370PK per stuk leveren genoeg vermogen om het schip
op maximaal 40 km/u voort te stuwen.
Tot slot is dit

Volledige Omschrijving
prachtige schip uitgerust met spudpalen, hangend
zwemplatform waardoor de lengte van de waterlijn
onder de 15 meter blijft en het schip geen rijnpatent
nodig heeft, meerdere camera's op andere het
achterdek, voordek en in het motorruim.
Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend een
e-mail sturen naar info@altena-yachtbrokers.com.
De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of
fabrikant, hier kunnen geen rechten aan worden
ontleend.

Algemeen
Besturing: + Volvo Joystick driving
Ramen: Constructieglas / RVS patrijspoorten
Accommodatie
Materiaal, kleuren: Perenhout betimmering
Gordijnen: Elektrische plissÃ© gordijen
Motor, electra, water
Dynamo: 2 x Alpha pro 110 Amp
Warm water: Kabola
Watermaker: Zoetwatermarker
Walstroom: 2 x
Voltmeter: Yachtcontrol
Navigatie en electronica
Roerstandaanwijzer: Garmin
Uitrusting
Zeerailing:

